
ROZHOVOR S ANETOU: 

A: Jak je pro tebe důležité, jak lidé vypadají?

B: Tak určitě to na mě udělá nějakej první dojem, takže jako všímám si toho 

hodně.

A: Myslíš si, že si toho třeba všímáš stejně u kluků i u holek?

B: Ale jo všímám, asi jo, ale u kluků tolik ne.

A: Co si myslíš o mužích hezkého vzhledu?

B: Občas si myslím, že jsou to šampóni, jasně, že preferuju, jak kluci vypadaj, ale 

nezáleží mi na tom tolik

A: A když o sebe naopak nepečují? Kluci?

B: To není moc příjemný.

A: A co si myslíš o holkách, když vypadají dobře?

B: Je to určitě fajn.

A: A když o sebe nepečují holky?

B: Myslím si, že by to mělo bejt nějak mezi, že by měli se sebou něco dělat, ale 

zase to nepřehánět

A: A myslíš si, že je třeba nějakej rozdíl v tom, když o sebe nepečuje kluk a 

nepečuje holka?

B: U holky je to určitě důležitější.

A: Je důležitější, aby o sebe pečovala?

B: Ano

A: Zdá se ti, že se o svůj vzhled staráš víc míň, nebo stejně jako ostatní děti tvého 

věku?

B: Možná trošku víc.

A: Pravda je taková, že na rozhovor si beru ty z vás, který měli nejvíc hlasů včera,

takže z toho to i vychází, takže je dobře, že tohle říkáš.

A: Kolik času denně si myslíš, že trávíš péčí o zevnějšek?

B: Tak hodinu.

A: A jak moc si myslíš tráví ostatní holky, třeba ze třídy?

B: Třeba ráno nebo tak?

A: Tak nějak celkově, ty hodinu trávíš za jeden den, nebo ráno, celkově?

B: Ráno třičtvrtě hodiny.

A: A pak ještě odpoledne nějakej čas?

B: Odpoledne, no, až tak večer.



A: Až večer a kolik třeba?

B: Tak to už jenom tak čtvrt hodiny.

A: Takže tak hodinu dohromady.

A: A kolik si myslíš, že tak ostatní holky tráví?

B: O trošku míň, ale myslim, že tak podobně, tak třičtvrtě hodiny.

A: Třičtvrtě hodiny, dobře.

A: Co všechno k péči používáš? Můžeš se zaměřit jak na obličej, tak na celý tělo, 

tak dejme tomu na módu.

B:Takže asi začnu u pleti, takže používám odličovací olej, viscerální vodu, masku 

a čistící gel, pak na vlasy, nebo teda ještě na tělo, tělový mlíko a a peelingy pak na

vlasy, šampon, kondicioner, masky nějaký mám i, a různý olejíčky a ochranu před

horkem.

A: A používáš třeba i nějaký žehličky, fény?

B: Já si vlasy nežehlim, protože je mam rovný, ale občas si je natočim.

A: Kulmou

B: Ne žehličkou si to natočim právě.

A: Takže používám tu ochranu při tom

A: Takže to si měla tělo, vlasy obličej, ještě nějakou kosmetiku, dekorativní?

B: Dekorativní, no, korektor, make up občas a řasenky, stíny

A: A co se týká třeba módy, tak to nějak sleduješ, nebo kolik času měsíčně 

nakupuješ?

B: Tak když jsou peníze, tak nakupuju, ale jinak jdu na návrhářskou školu takže se

tomu chci trošku věnovat no.

A: Jaké máš k péči o zevnějšek důvody? Proč si myslíš, že to děláš?

B: Chci se sama sobě líbit.

A: Sama sobě?

B: Sama sobě hlavně, ale záleží mi na tom i co si o mě myslej ostatní, nebo jako 

myslej, já vim, že to pro někoho nemusí bejt zas tak důležitý, ale ten vzhled udělá 

určitě první dojem.

A: Ale je pro tebe nejdůležitější, aby ses líbila sama sobě, takže se i cítíš líp třeba?

B: Jo.

A: Je pro tebe důležité, jak ostatní hodnotí tvůj vzhled?

B: Jakože je to důležitý, ale nejvíc mi asi záleží na svým názoru.

A: Hmm.

A: Hodnotíš ostatní lidi podle toho jak vypadají, už jsme se o tom trošku bavily...



B: Nedam vždycky na ten první dojem, musim je nejdříc i poznat.

A: Hm. Tkže myslíš, že je pro tebe důležitější, když třeba někdo na tebe působí 

dobře, když se spolu bavíte, než jak vypada?

B: Jo.

A: Co tě ovlivňuje v tom, jak o sebe pečuješ?

B: Co mě ovlivňuje?

A: Hm.

B: Nevim, asi mě k tomu přivádí to, že mě to baví a chci se tomu věnovat.

A: A jsou nějaký vlivy, v kterých se řídíš v péči, nebo v nakupování určitejch věcí,

nebo v oblíkání? Něco čim se inspiruješ třeba?

B: Jo tak určitě internetem a časopisama a tak, ale většinou dam hlavně na to, co 

se líbí mě.

A: Hm.

A: Takže související otázka, jestli tě v péči o zevnějšek ovlivňují média?

B: To taky, ale nemusím mít všechno za každou cenu jakoby.

A: A hlavně internet, nebo i televize?

B: Různý blogy a tak. Televize tolik ne.

A: Takže blogy a časopisy si řikala.

B: Jo.

A: Blogy, hmmm.

A: Ovlivňuje tě v péči o zevnějšek reklama?

B: Reklama, jak na co. Ale tak jo, určitě, když je reklama na nějakej produkt, tak 

se na něj pak určitě podívám, ale když mě tolik nezaujme, když ho vidim na živo, 

nebo když ho třeba vyzkoušim, třeba tester, tak nemusim to mít za každou cenu.

A: Ovlivňují tě v péči o zevnějšek lidé z tvého okolí?

B: Trošku.

A: A kdo třeba?

B: Kamarádi, asi tak.

A: A rodiče ne třeba?

B: Rodiče, jako mamka jo, ale občas naopak říká, ať už toho necháme.

A: Smích, ať něcháte čeho, ať už to nepřeháníte?

B: Jo

A: Byla bys ochotná držet kvůli svému vzhledu dietu?

B: Jo, ale ne nějakou drastickou, spíš bych cvičila hodně abych mohla jíst i to co 

mi chutná a ne prostě abych si ohrožovala zdraví.



A: Takže i nějak zdravě víc jíst?

B: Jo

A: No tak vidíš, to jsi sama řekla, protože další otázka je, jestli bys byla ochotná 

kvůli svému vzhledu cvičit.

B: Smích. Jo.

A: Takže i cvičíš teda?

B: Jo cvičim.

A: A jak pravidelně?

B: Tak třikrát do tejdne?

A: Hodinu třeba?

B: Většinou tak třičtvrtě hodiny.

A: Tak to víc jak já.

B: Smích. Tak jako někdy když je mi blbě, tak cvičim jenom dvakrát tejdně, nebo 

jenom jednou, ale většinou se snažim třikrát.

A: Hm.

A: Co si myslíš o estetický chirurgii?

B: Pokud to někdo opravdu nepotřebuje, tak bych do toho nešla.

A: Takže třeba jakoby, co se týká zvětšení prsou, tak ti to připadá?

B: Zbytečný.

A: A co ti připadá v pořádku?

B: Třeba, když si chce někdo spravit nos, já sem třeba měla zlomenej nos, ale 

naštěstí to něni tolik vidět, jenom když třeba, smích, to je vidět, ale nevim, jestli 

půjdu na plastiku, nebo ne.

A: Myslim, že u tebe to naní potřeba. Smích. Ale mam stejnej názor, že když 

někoho to mění, tak je to pak dobrý.

B: Ale nechat se nějak vylepšit za nějakým účelem to mi příde...ty prsa a tak.

A: Co si myslíš, že vzhled vypovídá o osobnosti člověka?

B: Občas docela dost, ale zase ne každýho to musí zajímat stejně.

A: Hm.

B: Takže jako dám jako to jo, ale není to jako ta první priorita.

A: A myslíš si, že to, že člověk vypadá dobře nebo špatně vypovídá i něco o jeho 

vlatnostech osobnostních? O tom jaký je?

B: Občas že si neváží sám sebe.

A: Když vypadá špatně?

B: Jo



A: Že si sebe neváží a naopak, že když o sebe pečuje, tak si sebe váží?

B: Jo.

A: Už je tady jen pár otázek. Smích.

A: Myslíš si, že o sebe více pečují kluci, nebo dívky?

B: Holky určitě.

A: Holky určitě.

A: Myslíš si, že důvody v péči o zevnějšek jsou u kluků a u holek jiný? Nebo mi 

řekni, jaký si myslíš, že jsou u holek a u kluků a klidně to porovnej.

B: Myslim si, že holky to poslední dobou právě řešej, aby se líbily klukům a že by

se měly víc zaměřit na to, aby se líbily samy sobě a né ostatním. A u kluků je to 

asi podobný.

A: Jako kvůli holkám?

B: Jo, ale kluci to neřešej asi tolik.

A: A nemůže to bejt třeba i kvůli ostatním klukům a u holek kvůli holkám?

B: Tak záleží na povaze, mslim si, že i kluci kvůli ostatním klukům, ale že to tolik 

neřešej jako holky.

A: Takže je to kvůli druhýmu pohlaví.

A: Co si myslíš o tom, když chlapci hodně pečují o svůj vzhled, když je to víc, 

než je průměr?

B: Úplně, že by se mi to líbilo, to zas ne, musí to bejt ve zdravý míře, tak jasně že 

mi nevadí, když kluk vypadá dobře, ale...

A: A kde je třeba ta hranice, nebo co už ti připadá moc?

B: To je těžká otázka, nevim.

A: Klidně uvěď nějakej konkrétní příklad. 

B: Když na první pohled vidim kluka, kterej má vlasy, že je vidět, že prostě  fakt 

až moc upravený, že je má prostě hozený na stranu, nebo nějaký to hodně luxusní 

oblečení, jako nejsem proti značkám zamozřejmě, ale že je třeba vidět, že jsou 

nějaký hodně, nevim no, musela bych to vidět

A: To je v pohodě..

A: A teďko další otázka bude na T., protože ta byla hnedka druhá po tobě. 

Považuješ ti jí za člověka, který pečuje o svůj vzhled?

B: Jo docela jo.

A: Docela jo.

A: A mohla by ses s ní nějak porovnat, jako jak si myslíš, že ona nebo ty pečujete 

o svůj vzhled?



B: Myslím, že je to hodně podobný.

A: Hodně podobný, takže taky tak tu hodinu času?

B: Podle mě já možná trošku míň, ale jsme na tom hodně podobně.

A: No dobře, tak to budou asi úplně všechny otázky...



ROZHOVOR S BARBOROU

A: Jak je podle tebe důležité, jak lidi vypadají?

B: Hodně, aby ten člověk lidem líbil, a aby si ostatní o něm něco nemysleli.

A: Nemysleli co?

B: Nemysleli, že je hnusnej, že se o sebe vůbec nestará, že jakoby na to kašle, že 

mu je jedno jak vypadá.

A: Myslíš si, že souvisí vzhled i s tím, jakej člověk je?

B: To si myslim, že ne.

A: A myslíš si teda, že když je důležitý, aby si ostatní o nich nemysleli něco 

špatnýho dle toho jak vypadá....Proč by si teda o něm měli myslet něco špatnýho?

B: Třeba když vypadá jakoby hodně špatně, tak se s nim nezačnou ani bavit, ale 

když vypadá nějak tak jakoby dobře, tak třeba se začnou kamarádit a zjistěj, jakej 

ten člověk vlastně je.

A: Hm. Takže myslíš si, že lidi který vypadaj hůř maj menší šanci k seznámení.

B: Hm (Ano)

A: Co si myslíš o klukách, kteří vypadají dobře?

B: Že jsou hezký a že bych se s nima chtěla bavit.

A: A o těch co vypadají špatně?

B: Že to nějak neřečej ten vzhled, že se holce třeba nechtěl líbit, nebo takhle.

A: Takže si myslíš, že de hlavně o to, aby se líbili holkám kluci?

B: Jo

A: Co si myslíš o klucích, kteří o sebe nepečují?

B: No že je jim jedno ten vzhled, že to neřeší, že je pro ně na prvním místě něco 

jinýho, než aby vypadali dobře.

A: A myslíš, že to nějak souvisí s tím, jaký sou?

B: Ne, ale to je zase to samý, jako sem řikala pře tim.

A: Co si myslíš o ženách, které o sebe hodně pečují?

B: Že je to dobře, že nechtěj vypadat špatně.

A: My se pořád zamotáváme do toho samýho, viď.

A: A co si myslíš o ženách, které o sebe nepečují? To jsme vlastně ještě neřešily 

moc.

A: Znáš třěba někoho takovýho?

B: Znám, mám kamarádku.

A: Tak co si o ní myslíš?



B: Jakoby tím, že jí znám, tak si to o ní myslím, dobře, ale kdybych jí neznala, tak

bych řekla taky, že to nějak neřeší, že je to nějak jedno.

A: A tim, že ji znáš jaká je, tak si o ní myslíš dobrý věci?

B: Hlavně toho člověka znát uvnitř, než navenek.

A: Myslíš si sama o sobě, že se o sebe staráš míň, víc, nebo tak stejně jako ostatní 

holky tvýho věku?

B: Asi tak stejně.

A: A kolik tak času denně trávíš péčí o zebnějšek?

B:No, tak půl hodiny.

A: Půl hodiny za celý den bys řekla třeba?

B: No. 

A: A kolik si myslíš, že takhle tráví ostatní holky?

B:  Já myslím, že taky tak nějak na stejno.

A: A i kluci třeba, nebo ty myslíš, že míň.

B: Ty myslí, že míň.

A: Co všechno k péči používáš?

B: Líčidla a jako k péči celkově, nebo jenom obličej?

A: Klidně celkově, můžeš i módu do toho nějak jakoby přidat.

A: Zkus jenom v klidu vyjmenovat, co používáš na tělo, na vlasy..

B: Tak na vlasy to mam takovej olejíček, aby se mi kroutily konečky a někdy si 

vlasy i žehlim a na obličej krém co mám po mamce, co mi dala, a to je asi 

všechno.

A: A a tělo?

B: Normálně nějakou Niveu nebo něco.

A: A jinak používáš dekorativní kosmetiku jo?

B: Hm.

A: A co se týká třeba módy, tak nakupuješ ráda oblečení?

B: Jo, nakupuju hodně ráda.

A: Kolik třeba tak měsíčně trávíš nakupováním oblečení?

B: Za měsíc tak určitě dva víkendy

A: Dva víkendy, no dobře, smích.

A: Jaký máš k péči o zevnějšek důvody? Proč to děláš?

B: No tak aby si o mě lidi nemysleli, že tak všechno neřešim a abych vypadala tak

nějak dobře.

A: Hm.



A: Máš nějaký důvody jiný , co si o tobě myslej u kluků a u holek?

B: Ne.

A: O tom jsme se taky bavily, že je pro tebe důležité, jak ostatní hodnotí tvůj 

vzhled.

B: Hm.

A: O tomhle jsme se taky bavily, že je pro trbr důležité, jak lidi vypadají, ale že...

B: Je chci také poznat z vnitřku.

A: Co tě ovlivňuje v tom, jak o sebe pečuješ? Jsou nějaký vlivy, něco, co tě 

inspiruje?

B: Mamka.

A: Mamka.

A: A ještě něco dalšího by tě napadlo?

B: Kamarádky

A: Hm.

A: Ovlivňují tě také média? Internet, televize, rádio časopisy, něco z toho?

B: Někdy časopisy.

A: Časopisy hlavně a internet třeba ne, nebo televize?

B: Moc ne.

A: A reklama, myslíš si, že tě nějak ovlivňuje reklama?

B: Ne.

A: Vůbec. Ani v tom co si třeba kupuješ potom? Nějaký produkty, nebo oblečení

B: Ne.

A: Lidé z tvého okolí tě tedy ovlivňují, hlavně mamka a ještě někdo, kamarádky, 

někdo konkrétní?

B: Ne, hlavně mamka.

A: Byla bys ochotná držet kvůli svému vzhledu dietu?

B: Jo.

A: A už si to zkoušela třeba?

B: Jo

A: A do jaký míry třeba?

B: Tak já jako nevim, jakoby to moc nevydrržim, ale někdy jakoby vůbec nemam 

hlad, i mamka to říká, že prostě jsem hubená, ale nevim, chtěla bych ještě 

zhubnout.

A: Ještě zhubnout a kolik třeba vážíš.

B: Já vážím 52



A: A máš třeba nějakou celebritu, který by ses chtěla přiblížit tady v tom?

B: Hodně postava se mi líbí Dara Rolins.

A: No vidíš, tak to rovnou asi přejdeme k tomu, co si myslíš o estetický chirurgii, 

o plastických operacích, protože Dara jich má zrovna asi hodně.

B:  Jako že je to špatný, ničí to toho člověka, jakoby vypadá dobře, ale zevnitř ho 

to ničí docela.

A: Jako, že se cítí pak hůř?

B: Ne, že se cítí dobře, jako před těma lidma, že vypadá dobře, ale že to není moc 

dobrý si myslím.

A: A proč ne, proč myslíš, že ne?

B: Že to kazí jakoby, nevím, jak bych to řekla..

A: Klidně si to rozmysli..

B: Že to kazí jakoby, že ten člověk může bejt nemocnej, dřív umřít a takhle.

A: Jakože je to horší pro to jeho tělo myslíš?

B: Hm

A: Teď mi ještě řekni, jestli bys byla třeba ochotná cvičit kvůli vzhledu.

B: Byla

A: A cvičíš třeba?

B: Já jsem hrála volejbal závodně a teďka beachvolejbal

A: Třeba jak často týdně?

B: Třikrát.

A: A myslíš, že to i vyloženě souvisí s tím, jak chceš vpadat

B: Hm.

A: co si myslíš že vzhled vypovídá o osobnosti člověka, my už jsme k tomu 

trošku jako přistoupili, jestli je hezkej, tak jestli je k tomu nějaká konkrétní 

vlastnost...

B: Ne, to de toho člověka blíž fakt poznat, než že přes ten vzhled, soudit ho, mě 

příde, že to není moc dobrý.

A: Myslíš si, že o sebe víc pečují kluci nebo holky?

B: Holky

A: Holky.

A: A myslíš si že kluci a holky mají k tý péči o sebe nějaký jiný důvody?

B: Já myslím, že je to tak nějak nastejno.

A: Takže ty ostatní lidi myslíš?

B: Hm.



A: Kolik času bys řekla kluci tráví péčí o zevnějšek?

B: Tak půlku času, než holky.

A: Ty si řikala holky tak půl hodiny.

B: Hm.

A: Co si myslíš o tom, když kluci pečují hodně o svůj vzhled, víc než je průměr?

B: Nevim, tak jako, že už je to fakt moc, měli by tak průměrně, no.

A: A myslíš si, že když holka pečuje o svůj vzhled hodně, tak, že je to v pořádku?

B: To taky úplně ne, tak nějak průměrně všechno.

A: M. Byla vybraná jako druhá včera. Považuješ M. Za člověka, který o sebe 

hodně pečuje?

B: Já myslim, že jo.

A: Mohla by ses s ní nějak porovnat?

B: Já bych řekla, že tak sme na tom stejně, že ani jedna víc.

A: Tak to bude asi všechno, tak jsme to přežily, děkuju...



ROZHOVOR S ALEŠEM

A: Jak důležité pro tebe je, jak lidé vypadají

B: Poměrně dost asi.

A: V jakym smyslu?

B: Vypovídá to o nich dost.

A: A co to o nich vypovídá?

B: Jak žijou.

A: Jak žijou? Nebo i jaký sou, nějaký vlastnosti?

B: Vlastnosti ani ne no, jak o sebe dokážou pečovat, vypovídá to o nich, jak 

prostě, jestli se o sebe staraj, to je takový složitý

A: A vypovídá to, jestli jsou dobří, nebo špatní lidé, nebo něco tokovýho?

B: To ne.

A: Co si myslíš o mužích hezkého vzhledu?

B: No nic, no že se o sebe staraj, nějak nic víc si o nich nemyslim.

A: A o mužích, kteří o sebe naopak nepečují?

B: No, že by mohli začít, je to asi potom blbý.

A: Myslíš si, že to jakoby člověku zlepšuje život?

B: Kolikrát asi jo, když se o sebe staraj víc.

A: A jak myslíš, máš třeba nějakou konkrétní situaci?

B: Tak třeba u holek, tam je to jako...

A: Tak třeba u holek..

B:Tak když kluk se o sebe stará, tak je to lepší, no, že si toho všímaj víc.

A: Takže ty si myslíš, že je to důležitý k tomu, aby ses líbil holkám třeba? Nebo 

kluk, aby se líbil holkám?

B: No asi.

A:Co si myslíš o holkách, který o sebe nepečujou?

B: to je poměrně podobný, jako u kluků, že by taky měly.

A: Začít. Smích. No dobře.

A: Zdá se ti, že ty se o sebe staráš víc, míň, nebo tak stejně, jako ostatní kluci 

tvýho věku?

B: Tak normálně no.

A: Tak stejně jo? Nebo víc?

B: Hm, nemyslim si, že víc.

A: Kolik času denně trávíš péčí o zevnějšek?



B: Tyjo, ja nevim no.

A: Za celej den, kdybys to sečetl?

B: Já nevim, maximálně pět minut, ale jako, že je to takový, že sprcha no, pak se 

učešu a to je všechno no.

A: A třeba i oblíkání nějak řešíš?

B: Ne.

A: Kolik času si myslíš tráví ostatní kluci?

B: Já si myslim, že stejně no.

A: Taky tak pět minut bys teda řekl jo?

B: No. Teda bez sprchy.

A: Bez sprchy, sprcha je delší. Smích.

A: Kolik času si myslíš tráví holky, za jeden den?

B: Půl hodiny, minimálně, smích.

A: Co všechno k péči používáš?

A: Ty si říkal hřeben..

B: Gel ještě občas.

A: Ještě něco, nějakej šampon?

B: No, šampon, mejdlo.

A: A na tělo třeba nic, ani nějakou žiletku?

B: No, žiletku jo, na vousy.

A: Na vousy, dobře.

A: Co móda, nakupuješ nějaký oblečení?

B: Ne.

A: Ne, vůbec?

B: Vůbec mě to nebaví nakupovat.

A: Takže jak se oblíkáš?  Kodo se o to stará?

B: No já se o to starám, ale když už du, tak nějak vezmu to co se mi líbí a nějak to

neřešim.

A: Když už musíš tak jdeš nakoupit?

B: Když už musím, tak jdu nakoupit.

A: A děláš to teda sám.

B: Sám.

A: Ty si byl zvolenej vaší třídou, za člověka, kterej o sebe hodně pečuje, cejtíš se 

jako člověk, kterej vypadá dobře, nebo ne?

B: No já nevim, tak průměrně.



A: Tak průměrně.

B: Tak normálně jakoby.

A: Máš k tomu nějaký důvody, že na sebe nekašleš, že se o sebe staráš?

B: Tak třeba ty holky, jako to je takový

A: Takže u tebe hlavně tohle, ještě něco jinýho?

B: Abych vypadal dobře celkově, před tou společností.

A: Takže je pro tebe důležitý, jak ostatní hodnotí, jak vypadáš?

B: No jako já podle toho nehodnotim, ale určitě to má nějakej odraz na ty lidi. 

Jakože já podle toho nehodnotim, ale ostatní to dělaj hodně.

A: A ty podle toho nehodnotíš proč?

B: příde mi to prostě sobecký, no jako, mě zajímá, co člověk má ve vnitř a ne jak 

vypadá.

A: Takže když někoho poznáš tak se snažíš...

B: Poznat ho tak ne jakoby jak vypadá úplně, jako taky na tom záleží, ale spíš ve 

vnitř.

A: Ovlivňuje tě něco v tom, jak o sebe pečuješ, nebo co si kupuješ, nebo jaký účes

si děláš?

B: Spíš podle mě je to, ale tak jako určitě je to okolí. Když se mi něco zalíbí?

A: Takže třeba spolužáci? Nebo kamarádi?

B: No jako, když je to in, tak asi jo.

A: A rodiče třeba?

B: Vůbec.

A: A média? Internet, televize, časopisy..

B: To taky ne. Jako když to běží, tak většinou taky.

A: Ale ty to děláš podle módy, podle toho, co si myslíš, že je módní.

B: Jo, ale není to takový z měsíce na měsíc.

A: A reklama tě třeba nějak ovlivňuje?

B: Vůbec.

A: Ani třeba v nákupu, šampónu třeba?

B: Ne.

A: Ne.

A:Takže lidé v okolí tě ovlivňují, podle kamarádů se..

B: No jako jo. Z části jo.

A: Myslíš, že se i radíte?

B: To zas ne.



A: Spíš že to zhodnotíš, jak vypadá ten druhej člověk.

B: No třeba.

A: Byl bys ochotnej držet kvůli svému vzhledu dietu?

B: To je těžký no, ale tak asi jo.

A: Asi jo a zkoušels to někdy třeba?

B: Nezkoušel.

A: Nezkoušel. Ale myslíš si, že v budoucnu, třeba jo?

B: V budoucnu jo. Takhle já se držim stylu, že chodim běhat a takhle, takže 

jako...Ale jako vysloveně třeba dietu ne no.

A: A nějakej zdravej životní styl třeba?

B: No snažim se dodržovat.

A: Takže chodíš teda běhat a myslíš si, že je to nějak spojený s tim, abys vypadal 

dobře?

B: Z části asi taky no.

A: Jak často chodíš běhat

B: Snažim se dvakrát do tejdne. Hodinu a půl tak.

A: Co si myslíš o estetický chirurgii.

B: To vůbec nevim, co je, takovýty plastiky jako?

A: Přesně tak.

B: Zdá se mi to hrozně umělý no, ale jako když to něni nějak přehnaný, tak to 

nemusí nbejt nějak špatný, když to lidi potřebujou mít, tak ať to maj.

A: Ty sám bys třeba do něčeho takovýho šel?

B: To určitě ne.

A: Myslíš si, že vzhled něco vypovídá o osobnosti člověka?

B: Asi z jedný setiny no, myslim si že ne spíš.

A: Myslíš si, že o sebe pečují více kluci nebo holky?

B: Holky určitě.

A: O kolik třeba myslíš.

B: 2/10 kluci a zbytek holky.

A: A myslíš si, že jsou tam i nějaký rozdíly?

B: Určitě.

A: Jaký třeba?

B: Holky se furt, malujou se, vlasy si upravujou dlouho, to je všechno no, maj to 

složitější asi.

A: A maj podle tebe k tomu i jiný důvody, proč o sebe pečujou? Ty si řikal, že 



kluci to dělaj kvůli holkám...

B: Já si myslim, že holky to dělaj i kvůli kamarádkám, protože holky to maj 

takový složitější ty vztahy a asi taky kvůli klukům.

A: Co si myslíš o tom, když kluci pečují o svůj vzhled až jako moc, nebo víc.

B: No většinou, já nevim, no, jako šampónci, to je takový.

A: Šampónci, smích

B: Já nevim no, to je těžký taky říct, mě to přijde přehnaný pak už.

A: A co třeba konkrétně ti připadá přehnaný?

B: Já nevim, když mají prostě, když se makeupujou a takový ty blbosti a strávěj 

hodinu v koupelně, aby vypadali úplně výborně a tak no.

A: Podobná otázka. Je stejně důležité, aby o sebe poečoval kluk i holka?

B: Je to důležitý stejně asi.

A: Ve vaší třídě byli A.  a V., ty taky měli jako hodně čárek, že o sebe pečujou a já 

se chci zeptat, jestli ty je, klidně zvlášť A. a zvlášť V. považuješ za lidi, který o 

sebe pečujou.

B: No jako jo, pečjou o sebe no.

A: Oba dva.

B: Asi jo. V. možná trochu míň, ale oba asi jo.

A: Třeba tak stejně jako ty si myslíš?

B: Hm.

A: Kdyby ses s nima mohl porovnat?

B: Já si myslim, že tak nějak stejně, no.

A: No tak to bude asitak všechno, děkuju za rozhovor...



ROZHOVOR S HANOU

A:Jak důležité pro tebe je, jak lidé vypadají?

B:No, důležitý to něni, protože je hlavně důležitý, jak se ten člověk chová.

A: Takže si myslíš, že sou důležitější jeho vlastnosti, než to, jak vypadá?

B: Hm.

A: Co si myslíš o mužích, kteří vypadají dobře?

B: No většinou to budou asi gayové.

A:  Gayové? Dobře..

B: A Hlavně se taky někdy chovaj dost blbě, ikdyž dobře vypadaj, tak to není 

dobrý.

A: Takže bys možná řekla, že hezkej vzhled u mužů..

B: Neni vždycky dobrej...

A: Že třeba souvisí s tim, že se chová jak...

B: Já nevim..

A: V klidu, klidně si vzpomeň na někoho konkrétního. Že je třeba arogantní..

B: No arogantní.

A: A ještě něco bys vymyslela?

B: Ne.

A: Co ti teda myslíš o mužích, kteří vypadají špatně?

B: No, že se některý chovaj taky blbě, ale můžo mít některý i dobrý vlastnosti, 

takže to není zas tak špatný.

A: Takže myslíš si, že muži, kteří vypadají hůř mají lepčí vlastnosti, než muži, 

kteří vypadají líp?

B: Většinou jo.

A: co si myslíš o ženách, které vypadají dobře?

B: Tak zase jako u těch mužů, že maj některý dobrý vlastnosti a tak.

A: Takže sei mysíš, že maj dobrý vlastnosti spíš? 

B: Ne to záleží žejo na tom člověkovi.

A: A o ženách který vypadají špatně si myslíš něco konkrétního?

B: Ne

A: Takže si myslíš, že to, jakej člověk je, nezávisí na vzhledu?

B: Hm

A: Nebo jo trošku v něčem?

B: Někdy jo a někdy ne, to je těžký říct.



A: A všeobecně bys řekla, že tam není žádná souvislost.

B: Ne

A:Ty si myslíš sama o sobě, že se o svůj vzhled staráš míň, víc, nebo stejně, jako 

ostatní holky tvýho věku.

B: Stejně, jako holky z mý třídy se staram stejně, já nevim ani proč mě tam sakra 

napsali.

A: Kolik času denně trávíš péčí o zevnějšek?

B: Někdy si žehlim vlasy, takže to je tak na tu hodinu a tak. Ale moc ne.

A: Za celej den myslíš, že tak hodinu tomu věnuješ?

B: Hm. Někdy si ty vlasy vyžehlim, někdy zase ne, takže...

A: Je to tak průměr.

B: Hm.

A: Myslíš si, že ostatní holky tráví tak stejně času?

B: Některý ano, jako ta, co tady byla přede mnou a některý zase ne.

A: A třeba holky z tvý třídy, kolik bys řekla, že tráví času?

B: Asi tak podobně jako já.

A: A kluci si myslíš kolik tak tráví času? Smích.

B: Smích. Já nevim, no určitě míň než já, takže asi tu čtvrt hodinu.

A: Co všechno k péči používáš? Můžeš se zaměřit i na tělo i na vlasy i na obličej.

B: Takže tu žehličku, kondicionery, masky na ty vlasy, abych je udržela živý a 

krémy na tělo a nějakou řasenku.

A: co se týká módy, tak sleduješ co se týká oblečení?

B: Moc ne.

A: A nakupuješ si třeba sama oblečení?

B: Jo.

A: A kolik času měsíčně tomu věnuješ?

B: Jednou za dva měsíce.

A: Jaký máš důvody k tomu, že se o sebe staráš?

B: Tak asi mě to baví a připadá mi to lepší, že se starám, než kdybych se o sebe 

nestarala.

A: Myslíš, že to má i nějakej vliv na lidi kolem tebe, že se o sebe staráš?

B: Ne

A: Že by se k tobě chovali stejně...?

B: No asi jo. Je to píš hlavně pro mě.

A: Je to pro tvůj dobrej pocit?



B: Jo.

A: Je pro tebe důležitý, jak ostatní hodnotí tvůj vzhled?

B: Ne, já se o to spíš nestarám.

A: A hodnotíš ostatní lidi podle toho, jak vypadají?

B: Ne.

A: Ovlivňuje tě něco v tom, jak o sebe pečuješ? Něco v okolí, nějaká inspirace?

B: Nemyslim si teda.

A: Myslíš si že nikdo, ani žádný šlověk...

B: Ne.

A: Kamarádky, nikdo..Myslíš si, že je to všechno úplně z tvojí hlavy, nebo..

B: Mě k tomu nikdo neinspiroval, prostě se mi chtělo tak..

A: Třeba i to jak se oblíkáš nebo češeš

B: Ne

A: Ani třeba média, jako internet, televize, časopisy..

B: Na to se moc nekoukam, takže..

A: A reklama třeba? Jako když si kupuješ nějaký přípravky, nebo něco, myslíš si, 

že tě to nějak ovlivňuje?

B: Ne.

A: Taky myslíš, že ne?

B: Ne.

A: Takže posle čeho si vybíráš šampon, nebo kondicioner nebo tak

B: Podle toho, jestli to je pro suchý vlasy a jaký to má ty účinky a tak a jaký to má

i recenze

A: Takže si najdeš fórum na internetu a koukáš, co lidi o tom píšou?

B: Jo.

A: A oblečení si vybíráš podle čeho?

B: No to co se mi líbí, nekoukám na to kdo co má na sobě, ale to co se mi líbí.

A: Byla bys ochotná držet třeba dietu kvůli svýmu vzhledu?

B: No kdyby to bylo nějak hodně špatný tak asi jo.

A: A co by znamenalo třeba hodně špatný?

B: Kdybych měla hodně velkou nadváhu. Tak asi.

A: Byla bys ochotná kvůli svému vzhledu cvičit?

B: Jo.

A: A už si to udělala třeba?

B: Jo já teď chodim na různý kroužky na bojový umění a tak



A: jak často?

B: Jednou týdně.

A: A myslíš si, že to i souvisí s tím, že chceš vypadat dobře? Nebo je to jenom 

sport?

B: Ne tak chtěla bych vypadat dobře.

A: Co si myslíš o estetický chirurgii, o plastickejch operacích?

B: Já si myslím, že by to lidi neměli dělat, že by si takhle neměli kazit ten svůj 

vzhled.

Někdy se to  třeba ani nepovede a vypadaj strašně. Mě se to nelíbí.

A: Myslíš si, že někdy to může bejt i k něčemu dobrý?

B: Někdy jo třeba. Já myslim, že se to dělá i s těma popáleninama. Tak to třeba jo,

to už je ten důvod. Ale když to někdo dělá bezdůvodně..

A: A co znamená bezdůvodně?

B: Když chce třeba menší noc, nebo něco takovýho.

A: Myslíš, že vzhled je nějak spojenej s tím, jaké má člověk vlastnosti, jakou má 

osobnost?

B: Většinou jo.

A: A jakym způsobem třeba?

B: No jak byly na začátku ty otázky o těch mužích tak někdy se právě hodně staraj

a jsou právě i hodně arogantní a hodně si o sobě myslej, takže to někdy ovlivňuje 

hodně.

A: No vidíš, jak ses hezky rozpovídala.

A: Myslíš si, že o sebe více pečují kluci nebo dívky, to už jsme se taky trošku 

bavily.

B: No v naší třídě spíš asi kluci.

A: Fakt jo? A všeobecně, jako v celý společnosti? Myslíš, že kluci nebo holky?

B: Spíš holky.

A: Ale ve vaší třídě spíš kluci.

A: Myslíš, že holki a kluci mají jíný důvod v tom, proč o sebe pečují?

B: No, protože chtěj vypadat dobře..

A: Jestli je v tom nějakej rozdíl, proč kluci a proč holky o sebe pečují.

B: No...

A: Nebo jakej si myslíš, že k tomu maj důvod holky?

B: No prostě, že chtěj vypadat dobře, nevim jakej jinej důvod k tomu..

A: Je to jenom tak myslíš není to kvůli někomu, něčemu



B: Kvůli někomu třeba jo, ale konkrétně teď nevim. Chtěj se někomu třeba líbit a 

proto to třeba dělaj

A: Jako klukovi třeba nějakýmu.

B: No.

A: Nebo i jako ostatním holkám třeba?

B: No. Kluci holkám aby se líbili a tak.

A: Kluci holkám a holky klukům, myslíš, že je to hlavní důvod, proč o sebe kluci 

a holky pečujou?

B: Tak oni to ae taky dělaj pro sebe.

A: Pro sebe. To je myslíš hlavní důvod?

B: Aby se cítili dobře, aby byli se sebou spokojení. Nemyslím, si, že je nějakej 

jinej důvod.

A: Takže si myslíš, že hlavní důvod je, aby se cejtili dobře, i kluci i holky?

B: No.

A: Co si myslíš o klukách, který už jako hodně pečujou o svůj vzhled?

B: Já si nemyslim, že by kluci měli tolik pečovat o svůj vzhled, že by to nemělo 

bejt zas tak moc.

A: A když teda nějakýho takovýho potkáš, kterej o sebe pečuje víc, tak co si o 

něm třeba myslíš?

B: Že asi je gay, ale nevim, nemusí to bejt třeba ani pravda, ale nevim.

A: A co je ta věc, která překročí tu hranici, která už je moc, jako konkrétně uvěď 

nějakej příklad.

B: Já sem třeba na internetu viděla nějaký vide, jak se chlap líčí a dělá to fakt 

vážně, tak to už mi přišlo možná až trošku moc a nepřišlo mi ani že je gay.

A: Je pro tebe stejně důležitý, aby o sebe pečoval kluk i holka? Nebo u někoho je 

to víc nebo míň?

B: No měli by o sebe pečovat, je to asi stejně důležitý.

A: Před tebou tady byla T., která měla taky hodně hlasů a chci se tě zeptat, jestli si

o ní myslíš, že je to člověk, který o sebe hodně pečuje?

B: Asi jo, taky si žehlí vlasy a fouká a tak, myslim si že jo.

A: A kdyby si jí porovnala třeba se sebou, jak o sebe pečujete.

B: Tak asi o sebe pečuje víc.

A: A v čem třeba si myslíš?

B: No ona používá víc líčení a myslim si, že si každej den ty vlasy žehlí  atak.

A: Dobře, tak to je všechno, tak si to přežila.



ROZHOVOR S BEDŘICHEM

A: Jak je pro tebe důležité, to jak lidé vypadají?

B: Podle mě docela dost, může to ovlivňovat, že...No záleží na tom, protože lépe 

se seznamujeme s lidma pak a je to lehčí prostě.

A: Takže si myslíš, že je to důležitý v seznamování?

B: Hm.

A: A ještě něco by tě napadlo?

B: Mě tohle asi přišlo úplně nějhlavnější.

A:Co si myslíš o mužích, kteří vypadají dobře, nebo začněme klidně ženami.

B: No, přitahuje to muže, takže maj to lehčí se seznámit.

A: Myslíš, že je to hlavně v seznámení.

B: Já bych řek že jo.

A: Může to nejt ještě v něčem jinym?

B: Tak je to hlavně pro sebe aby v sebe věřili. A tak.

A: Aby se dobře cejtili a taky.

A: Co si myslíš o ženách, který o sebe nepečujou?

B: To mi nevadí je to  na nich jak chtěj vypadat, to je v pohodě.

A: Co si myslíš o mužích, který o sebe pečujou a vypadaj dobře?

B: Úplně to samý.

A: Že maj lepší možnost se seznámit myslíš?

A: A o mužích, kteří o sebe nepečujou?

B: Nejde ani moc o ten vzhled, jde o to, jak člověk komunikuje, musí být taky 

vtipný, musí rozesmát ostatní.

A: Takže je pro tebe důležitější, aby člověk byl vtipný, než to jak vypadá.

B: Hm.

A: Zdá se ti, že se o svůj vzhled staráš víc, míň, nebo stejně, jako třeba tvoji 

spolužáci, nebo vrstevnící?

B: Řekl bych asi trochu víc.

A: Kolik času denně trávíš péčí o zevnějšek?

B: Já nevim, tak na čem nejvíc trávím jsou moje vlasy, tak na tom strávím tak víc 

jak deset minut dokonce i.

A: Třeba i něco jinýho děláš kromě česání se? Co oblíkání, tím trávíš nějakej čas?

B: Jo, tak je občas problém si vzít něco na sebe, co má tu správnou barvu a co se 

hodí k tomu jinýmu, například já třeba pomáhám ségře v tom.



A: Radíš ségře?

B: Jo.

A: Dobrý. Smích.

A: a tím trávíš kolik tak času za den, než se oblíkneš?

B: Tak jenom chvilku, vidím jakou barvu, tak to hodím na sebe.

A: A chceš aby ti to ladilo.

B: Jo, jasný.

A: Co používáš k péči o tělo?

B: Mám říct název toho?

A: Název nemusíš, ale tak co to je.

B: takže já používám vosk, ale většina lidí používá gel, protože je to známější, ale 

rozdíl mezi tim není zas tak velký, jenom, že gel je víc ostřejší, takový mokrý to je

a vosk je oproti tomu suchý.

A: Ještě něco používáš na ty vlasy?

B: To je asi tak všechno.

A: Šampon..

B: No šampon používá rád Playboy.

A: A kondicionér, nebo ještě něco dalšího?

B: Ještě možná tak deodorant, taky od Playboy.

A: A ještě něco, nějaký krémy..

B: Mám voňavku, tu mám od mámy, ale tu si nepamatuju..

A: to vůbec nevadí, jak se jemnuje, jenom stačí, jestli něco takhle používáš.

B: To používám na nějaký důležitý věci, na seznámení..

A: Když deš na rande třeba?

B: Třeba. Smích

A: Co třeba móda, chodíš si sám nakupovat oblečení?

B: Ne, vždycky mě ségra vytáhne, nebo kamarádi.

A: Chodíte společně.

A: A kolik trávíš měsíčně nakupováním oblečení?

B: Málo málo, měsíčně tam zajdu třeba jakože třikrát, fakt málo. Já to totiž mam 

tak, že já mam švagra a my jsme stejně vysocí, tak prostě můžem si půjčovat 

navzájem oblečení.

A: To je dobré. Smích.

A: Jaký máš ty konkrétně důvody, že se o sebe nějak staráš?

B: Přitahuje to holky?



A: Takže holky hlavně.

B: Asi jo.

A: A ještě něco tě napadá?

B:Zvýší to sebejistotu.

A: Je pro tebe důležitý, jak ostatní hodnotí tvůj vzhled?

B: Jo i ne. Tak jako mezi bych řek. Moc mi to nevadí, ale občas tak sem rád, že mi

třeba někdo řekne jó sluší ti to.

A: A nevadí ti co?

B: Nevadí, pokud si toho nikdo nevšimne.

A: Jasný.

A: Ty hodnotíš ostatní lidi podle toho, jak vypadají?

B: Mě je to úplně jedno, hlavně že se uměj bavit a tak.

A: Takže si myslíš, že je pro tebe důležitější, jací jsou lidé uvnitř, než jak vypadaj?

B: Určitě.

A: I u holek třeba?

B: No, ano, ale i ne. Jako vzhled to je taky docela důležitý, ale hlavně, že nejsou 

nějak dá se říct blbý, víte co myslím.

A: Jako že jsou inteligentní třeba?

B: Dá se říct, ale je to docela těžký najít tady nějakou pěknou, co je pěkná i 

chytrá.

A: To by bylo jako nejlepší? A tady sou chytrý spíš, než pěkný?

B: To jim nesmíte říkat jo.

A: Ne to já jim nebudu říkat, to se neboj.

B: Naše třída je tak, že kluci jsou úplně v pohodě, ale holky jsou pěkný, ale 

inteligence, ach

A: Hrůza?

B: Velice špatný.

A: Co tě ovlivňuje v tom, jak o sebe pečuješ, jsou nějaký vlivy, nějaká inspirace, 

nebo cokoliv?

B: Možná můj švagr, on taky o sebe pečuje docela dost.

A: A třeba kamarádi?

B: Tak třeba za chvíli přijde za mě V., ten taky o sebe pečuje.

A: Ovlivňují tě média, internet, časopisy..

B: Jo, asi jo

A: A jak hodně, nebo co konkrétně



B: Tak já nevím, prostě je to, když vypadáte dobře, tak o vás mají větší zájem

A: Ale dle čeho , takhle ovlivňují tě média nějak, jako internet nebo časopisy, 

řekneš si u něčeho, to se mi líbí, budu to tak dělat?

B: Ani ne.

A: Tak kde tu inspiraci bereč?

B Od svýho švagra.

A: Jenom od svýho švagra, myslíš, že nikde jinde?

B: Asiati spíš pečují o svůj účes, to mam jako od nich, ale hlavně od svýho švagra.

A: Takže od něho ses to naučil? Ne třeba někde na internetu.

B: Od svýho švagra. Možná i od svý ségry.

A: A co třeba reklama? Ta tě ovlivňuje nějak, co se týká třeba nákupu toho vosku 

o kterym si mluvil, nebo těch dalších věcí?

B: No já to všechno mám od švagra, my si totiž půjčujem věci

A: Dobře, proč ne, tak to máš jednoduchý docela. Smích.

B: Nemusím jít nakupovat.

A:Byl bys ochotnej držet dietu, kvůli svýmu vzhledu?

B: Ne

A: Ani třeba v budoucnu.

B: Ne.

A: Ikdybys třeba začal bejt obézní nebo tak?

B: Já doufám, že se to nestane, protože já posiluju.

A: Takže posiluješ. To je další otázka, jestli bys byl kvůli svýmu vzhledu ochotnej

cvičit, takže jo.

B: Jo.

A: A myslíš, že to souvisí vyloženě s tim vzhledem.

B: Jo docela. Navíc myslim, že doma vaříme docela zdravý věci, takže myslim že 

není jak bych se k tomu dostal, doufejme.

A: Jak často posiluješ?

B: Obden.

A: Hodinu?

B: Tak nějak přibližně.

A: Co si myslíš o estetický chirurgii o plastických operacích?

B: Nevadí mi to, ale je to podle mě takový škodlivý, protože moje máma už dělala

pár takových. Prostě přijde mi to takový divný. Není to prostě ono.

A: Tvoje mamka šla na plastickou operaci.



B: No pár jo.

A: A v čem myslíš, že je to škodlivý, jako pro tělo?

B: Jako pro tělo, já o tom moc nevím, řekl bych že je to asi škodlivý docela.

A: Jako, že člověku může ublížit ta operace?

B: Hm.

A: A pro ten pocit člověka, myslíš, že je to v pořádku, nebo, že by s tim měl 

naložit nějak jinak?

A: A třeba v případě, že se stane nějakej úraz, tak tam si myslíš, že je to v 

pořádku?

B: Tak tam bych to bral v pohodě.

A: Ale když je to jen proto, aby člověk vypadal líp, tak tam si myslíš, že je to 

špatný, protože to může poškodit tělo.

B: No je to jeho věc, dá se říct.

A:Co si myslíš, že vzhled vypovídá o osobnosti člověka, o jeho vlastnostech? 

Myslíš, že to spolu nějak souvisí, vlastnosti člověka a jeho vzhled?

B: Možná, asi bych řek že jo. Tady mi příde jakože většina holek, co vypadaj 

dobře, tak se chovaj jakože, jako, nemůžu to říct, jako děvky.

A: Smích, a kluci?

B: Většina těch lidí, co pečují o sebe jsou homosexuálové.

A: A u těch holek, které se chovají, jak si řekl teda, tak myslíš, že hodně střídaj 

kluky, nebo jinym způsobem si to myslel, jako, že jsou třeba drzý, nebo..

B: No tak nějak oboje jsem asi tak nějak myslel, jako není to pro všechny, já znám

zatím takový holky, co takový jsou.

A: Kluci nebo holky o sebe víc pečují?

B: Určitě holky.

A: Kolik času denně tráví tak kluci a holky? O svůj vzhled.

B: Podle ségry bych řek, že holky strávěj rozhodně dýl,než kluci, protože oni maj 

ty makeupy a takový ty věci a ty vlasy ještě navíc, no normálně ségře to potrvá 

klidně hodinu a půl jo. Ale to je jakože vrchol úplně.

A: A to si myslíš, že už je hodně?

B: Jo je to hodně, no věřím, že i jsou, co stráví u toho dýl.

A: Myslíš si, že holky a kluci mají nějakej jinej důvod, proč o sebe pečují?

B:Já bych řekl, ýe je to stejný, přillákat partnera.

A: A myslíš, že tam může být i něco jinýho, nebo, že je to opravdu jenom tohle?

B: Sebejistota.



A: co si myslíš o tom, když kluci až hodně pečují o svůj vzhled? Když to 

přeženou víc, nebo když je to víc, než ostatní.

B: jako jakej je můj názor na to?

A: Jo, co si o tom myslíš, klidně o nějakym konkrétním člověku.

B: Mě je to, já jsem s tím v pohodě, je to jeho věc.

A: A co je třeba pro tebe to hodně.

B: Jako třeba metrosexuál?

A: Co už je pro tebe přehnaný, nebo je pro tebe vůbec něco přehnaný? Nebo je 

všechno v pohodě?

B: Mě příjde, jakože je to v pohodě.

A: Myslí si, ž je stejně důležitý, aby o sebe pečovaly kluci nebo holky, nebo u 

někoho je to důležitější?

B: Asi bych řekl, že je to na stejno.

A: Myslíš si teda ty, že V.  pečuje o svůj vzhled asi jo, protože už jsme se o tom 

bavili.

B: Určitě.

A: A mohl by ses s ním tedy nějak porovnat?

B: Porovnat, jako jestli jsem já hezčí nebo on?

A: Spíš kdo z vás o sebe víc pečuje, nebo jestli jsou v tom nějaké rozdíly.

B: Já bych řekl, že jsme dokonce nastejno. On taky stráví víc u účesu.

A: Dobře, tak to je asi všechno. Děkuju.



ROZHOVOR S MARTINEM

A: Jak důležité podle tebe je, jak lidé vypadají?

B: Je to hodně důležitý, protože ten první dojem je takovej, důležitej no.

A: Myslíš, že de hlavně o první dojem teda?

B: No. Docela dost.

A: Jsou na lidech i nějaký jiný důležitý věci.

B: Tak charakter určitě, ale jak říkám, ten první dojem, aspoň pro mě je dost 

důležitej.

A: Co si myslíš o ženách, které dobře vypadají.

B: Že je to lepší, než ty které vypadají špatně.

A: Takže o těch, co vypadají špatně si myslíš co?

B: Nevim.

A: Myslíš ze jsou s tím spojený nějaký vlastnosti, které souvisí s tím, že ty ženy 

vypadají špatně, nebo hůř, nebo že o sebe nepečují.

B: Spíš nepečují, tak kdyby pečovyly, tak vypadají líp.

A: A myslíš, že s tím souvisí i to, že ty ženy nějaké jsou uvnitř, když o sebe 

nepečují?

B: Tak třeba to vypovídá i část o tom, že jak by se chovaly v partnerství, že třeba 

by neuklízely nebo tak.

A: Takže ženy, které vypadají dobře, si myslíš, že v partnerství pečují?

B: Myslím, že je to pravděpodobný.

A: A ještě s něčím to souvisí, když o sebe žena hodně pečuje nebo nepečuje s 

nějakou její vlastností?

B: Ne

A: A u muže myslíš, že tyhlety věci s něčím souvisí? Jestli o sebe pečují nebo 

nepečují?

B: Tak když moc, tak je to možná gay.

A: A když málo?

B: Tak nevim, tak netušim.

A: Zdá se ti, že ty se o svůj vzhled staráš víc, míň nebo stejně, jako tví spolužáci?

B: Oproti spolužákům možná trošku víc, ale jinak si myslím, že je to průměr.

A: Kolik času denně trávíš péčí o zevnějšek?

B: Pár minut.

A: Pár minut? Třeba 5?

B: Tak sprcha 10, čišťění zubů tak 3 a pak něco na beďary to je tak minuta, tak 



čtvrt hodiny.

A: Jak dlouho si myslíš, že ostatní kluci o sebe pečují?

B: Deset.

A: Takže si myslíš, že o sebe pečuješ o pět minut víc, než ostatní kluci, jo?

B: No, smích.

A: Kolik si myslíš, že takhle tomu času věnujou holky?

B: Půl hodiny.

A: Půl hodiny denně myslíš.

A: Co všehno používáš teda, ty už jsi tady něco naznačil..

B: Nějakej šampon, zubní pastu asi zmiňovat ani nemusim. A nějakej ten krém na 

ty beďary no.

A: A ještě něco na vlasy třeba? Nebo na tělo?

B: Gel na vlasy a na tělo nic.

A: Co móda třeba, vybíráš si oblečení sám?

B: Vybírám, protože babičky neuměj vybírat. Smích.

A:A jak třeba často chodíš nakupovat za měsíc?

B: Jednou za měsíc si du někam něco koupit.

A: Jaký máš důvody k tomu, že o sebe pečuješ, nebo, že chceš vypadat dobře?

B: Tak rozhodně se chci líbit.

A: A komu třeba?

B: Holkám.

A: Hlavně holkám.

B: A prostě je to takový nechutný, když na to někdo kašle úplně.

A:Je pro tebe důležitý, jak ostatní hodnotí tvůj vzhled?

B: Tak středně jako. Kdyby si mysleli, že vypadám špatně, tak mě to zas tolik 

netrápí, ale tak nevadí mi když si řeknou, ten vypadá dobře.

A: Spíš tě to potěší jo?

B: Jo

A:Hodnotíš ty ostatní lidi podle toho jak vypadají?

B: Ze začátku jakože jo, ten první dojem, si řeknu ze začátku, ten vypadá dobře, 

ten může bejt v pohodě, a zase naopak když vypadá špatně, tak spíš ne, ale když 

už je poznám, tak je mi to v celku jedno.

A: Takže i třeba dáš šanci někom, kdo vypadá špatně abys ho hloubš poznal?

B: Hm.

A: Co tě ovlivňuje v tom, jak o sebe pečuješ, jsou nějaký inspirace, nebo někdo, 



člověk, nebo cokoliv jiného, co tě inspiruje?

B: To asi ani ne, spíš jenom se mi nelíbí, když je někdo neupravenej.

A: Co třeba média, internet, televize, časopisy, z toho si nějak bereš inspiraci?

B: Vůbec nic, ani na to nekoukám.

A: Co reklama, třeba když si kupuješ něco, to tě nějak ovlivní? 

B: Asi né, já na reklamy nějak nekoukám, nějak je nevnímám.

A: Ovlivňují tě v péči o zevnějšek lidé z tvého okolí, třeba kamarádi nebo 

spolužáci-,

B: Spíš máma.

A: Máma, to jo a ta tě třeba ovlivňuje v čem?

B: No třeba na tý mastičce na beďary.

A: Nebo eštětřeba říká ti, jak se máš oblíknout, nebo něco ti doporučuje?

B: Občas mi poradí, co si vzít a tak.

A: Byl bys třeba ochotnej držet dietu kvůli svýmu vzhledu?

B: Jo.

A: Už si to třeba zkusil?

B: Jo.

A: A do jaký míry bys třeba šel?

B: Prostě jsem jenom zmenšil porce. Tím to asi skončilo.

A: A proč ses k tomu rozhodl?

B: Protože se mi zdálo, že tloustnu.

A: Takže si zmenšil porce a i třeba nějakou zdravou stravu si zařadil?

B: Ne jenom zmenšil porce, nic zdravýho, to já nemusim.

A: A co třeba cvičení, to bys byl ochotnej dělat kvůli vzhledu?

B: Jo, já chodim do posilovny, třikrát týdně, jenom kvůli tomu vzhledu.

A: Jenom kvůli vzhledu, no jasně. A na hodinu?

B: Na hodinu a půl.

A: Co si myslíš o estetický chirurgii o plastickejch operacích a tak?

B: To si myslim, že když tam někdo jde, tak je to jeho věc, já mu v tom nebránim 

a nic špatnýho v tom taky nevidim.

A: Ty sám bys do něčeho takovýho šel?

B: Kdyby se mi na sobě něco hodně nelíbilo a měl bych na to dost peněz, tak asi 

jo.

A: Myslíš, že soucisí vzhled s osobností člověka, s tím jakej člověk je, jaký má 

vlastnosti?



B: Asi ne.

A: Ani u holek ani u kluků třeba?

B: Ne.

A: Myslíš si, že o sebe více pečují kluci nebo dívky?

B: Holky.

A: O hodně myslíš, třeba kdybys to porovnal. Tak ty si říkal, že vy tak těch deset 

minut denně, ty ostatní kluci třeba a holky si řikal.

B: Půl hodiny. Ty maj ještě tu řasenku, make up, nevím co všechno. Se mi zdá, že 

proste jo no, že o sebe pečují víc.

A: I třeba v nějakejch těch dietách si myslíš?

B: Taky no, prostě se mi zdá, že jim na tom záleží víc.

A: Myslíš si, že i v těch důvodech se to nějak ůliší, nebo jsou stejný, proč o sebe 

pečují kluci a holky?

B: Asi ne, asi se chtějí jen líbit.

A: Jako kluci holkám...

B...holká a holky klukům no.

A: A něco jinýho v tom ještě nemůže bejt, nějakej rozdíl ještě?

B: To nevim.

A: Co si myslíš o klukách, který hodně pečujou o svůj vzhled?

B: Mě to nepříde špatný no tak nevim

A: A je nějaká hranice, která už ti připadá jako přehnaná?

B: Kdyby před zrcadlem se malovali tři hodiny denně a furt tam něco zkoušeli a 

tohle, tak to mi příde moc zbytečně.

A: A co by sis o takovym člověku myslel, kdybys potkal kluka, kterej je 

namalovanej a je to na něm vidět a tak?

B: Gay Smích.

A: Je stejně důležité, aby o svůj vzhled pečovali kluk i holka?

B: Myslim si, že u holky je to víc potřeba.

A: Proč si  myslíš?

B: Tak nějak se mi to prostě zdá, nevim jak bych to řek.

A: Zkus ještě něco, proč si myslíš, že je to u holky důležitější?

B: Tak nějak se mi zdá, že už jako od přírody je ta holka tak nějak krásnější, než 

ten chlap a nějak to ani, nevim.

A: J.  Byl vyhodnocen, jako člověk z vaší třídy, který o sebe pečuje víc. Považuješ

ho ty za člověka, který o sebe pečuje?



B: Jo.

A: Kdyby ses s nim třeba porovnal..

B: Si myslim, že to může bejt tak nastejno.

A: Tak to bude asi všechno, já ještě pro někoho přídu, děkuju.



ROZHOVOR SE ZDEŇKEM

A: Jak důležité podle tebe je, jak lidé vypadají?

B: Podle mě docela dost, tím jak člověk vypadá, tak si o tom ti druzí řeknou jestli 

patří do tý lepší společnosti, nebo horší společnosti.

A: Co je podle tebe lepší nebo horší společnost?

B: Tak horší společnost jsou lidé, co si nemohou dovolit tolik věcí, co dejme tomu

ta lepší nebo normální společnost, chodí méně upravení

A: Jso třeba chudší?

B: No to taky, ale hlavně se hůř chovaj.

A: Neuměj se chovat.

A: Takže myslíš, že to, že někdo vypadá špatně souvisí i s tim, že se hůř chová?

B: Ne z tak velký části, ale docela jo.

A: Co si myslíš o holkách, které pečují o svůj vzhled?

B: Tak, když to přehánšj, tak si myslim, že už je to až moc přehnaný, že tolik toho 

plácat na sebe nemusej. A takovýto střední což je hezký, že se o sebe aspoň trochu

staraj. Ale ty co se vůbec nestaraj, nevim no, přijde mi to takový divný.

A: A myslíš, že to nějak souvisí s jejich povahou a vlastnostma, to jak se o sebe 

staraj?

B: Může to záviset, že jsou líný se o sebe starat, někdy až moc se o sebe staraj, že 

můžou bejt pečlivý a čistotný?

A: A co kluci, myslíš, že to tak může bejt i u kluků?

B: Jo, je to skoro stejný.

A: Co si myslíš o klukách který vypadaj dobře nebo špatně?

B: Ti, co vypadaj dobře, tak asi maj na to dost času a třeba nemyslim si, že je to 

úplně nějakej sportovec a tak, když má víc času a nevim, ještě že, může to bejt 

zase až moc přehnaný, což si myslim, že není zas tak dobrý.

A: A proč?

B: No většinou si z toho lidi utahujou u kluků.

A: A proč?

B: Protože si myslej, že jsou teplý a tak dále.

A: A když o sebe kluci pečujou málo, tak si o nich myslíš něco?

B: Tak buď na to nemá čas, nebo ho to nebaví, což znamená, že není až tak moc 

čistotnej a má jiný záliby a nebo když chodí na sport, tak je často spocenej a tak 

dále, což taky mu zabere víc času a to už je podle nich.

A: Zdá se tobě o sobě, že se o svůj vzhled staráš víc, míň nebo stejně jako tvoji 



vrstevníci, spolužáci..

B: Asi stejně.

A: Kolik tak času denně trávíš péčí o svůj zevnějšek o svůj vzhled?

B: Tak ráno dejme tomu zhruba půl hodiny, pak během odpoledne skoro nic a pak 

večer tak hodinu.

A: Takže třeba hodinu a půl celkově?

B: No.

A: Kolik si myslíš, že ostatní kluci věnujou takhle tomu času?

B: Asi tak hodinu se vším všudy.

A: A holky? 

B: Holky ty spíš tak dvě hodiny.

A: Co všechno k péči používáš?

B: Tak používám gel, také používám občas nějaké ty krémy na obličej a 

deodoranty.

A: A šampon?

B: Šampon taky.

A:co móda, nakupuješ si sám oblečení?

B: Jo. 

A: Jak třeba často?

B: Za měsíc, dejme tomu tak 3x měsíčně.

A: Máš k tomu nějaký důvody, k tomu že o sebe pečuješ?

B: Tak já jsem docela dost čistotnej, tak to je jeden z hlavních důvodů. A cítím se 

líp.

A: Máš větší sebevědomí?

B: Asi tak.

A: Ještě nějaký další důvody by k tomu byly?

B: Kromě týhygieny asi ne.

A: Je pro tebe důležité, jak ostatní hodnotí tvůj vzhled?

B: Z menší části jo.

A: Holky nebo kluci?

B: Spíš holky.

A: Hodnotíš ostatní lidi podle toho, jak vypadají?

B: První, kyž vypadá strašně, tak určitě.

A:První co?

B: První dojem. Si podle toho získám, ale né tak moc, většinou spíš ještě zjistim 



jakej je a jak se chová.

A:Co tě ovlivňuje v tom, jak se o sebe staráš, ja něco, co tě ovlivňuje?

B: Tak určitě je to okolí mých vrstevníků.

A: A ještě něco dalšího?

B: Taky to co je moderní a tak dál.

A: A to zjišťuješ třeba kde, co je moderní?

B: Tak různě na internetu a když jdu venku po ulici, tak taky.

A: Koukáš jakoby na lidi spíš?

B:No.

A: A co třeba média, ty tě nějak ovlivňujou? Si řikal internet ano...

B: Internet jo...

A: Něco dalšího, televize časopisy?

B: Časopisy ty moc neprobírám a televizi tam občas.

A: A co hlavně v tý televizi?

B: V televizi ty slavní lidé.

A: Slavní lidé, takže celebrity. A ty třeba i někde jinde jako...se jimi inspiruješ?

B:Tak úplně se jima neinspiruju, ale třeba účes a tak.

A: A to teda hlavně v televizi, nebo i na internetu?

B: I na internetu.

A: Co reklama, to tě nějak ovlivňuje?

B:Ani ne.

A: Ani v tom, jaký si kupuješ ty přípravky, gel nebo cokoli?

B: Tak to jo, ke koupi.

A: Ovlivňují tě nějak v péči o zevnějšek lidé z tvého okolí?

B: Ne

A: Kamarádi, rodiče...

B: To jakoby ne.

A: Byl bys ochotný držet kvůli svému vzhledu dietu?

B: Ne asi ne.

A: ni v budoucnu třeba?

B: Tak v budoucnu možná.

A: proč bys to musel udělat? Kde by byla ta hranice?

B: Nechci bejt tlustej, to je první moje hranice, nemít nadváhu a dieta, zase bych 

to nechtěl přehánět, abych nebyl podvyživenej.

A: A děláš něco proto už teď, abys neměl nadváhu?



B: Codíme teďka do posilovny, různě sportujem, jezdíme na kole a tak dál.

A: Jak často tejdně sportuješ?

B: Co se týče tý posilovny, třikrát týdně a to kolo tak jednou.

A: A v tý posilovně seš hodinu a půl?

B: No.

A: A na kole seš kolik hodin?

B: Tak za ten týden tři čtyři hodiny.

A: To je dost.

A: Co si myslíš o estetický chirurgii o plastických operacích?

B: Moc nepodporuju a nelíbí se mi to.

A: A proč?

B: Je to takový už moc přehnaný, podle mě.

A: A co třeba v případě, že se člověku stane nějakej úraz a nějak ho to zhyzdí, tak 

si myslíš, že v tu chvíli je to dobrý?

B: No v tu chvíli jo.

A: A když jde teda jenom o to aby si člověk vylepšil svůj vzhled, tak myslíš, že je 

to špatný?

B: No ne tak úplně, nesmí to přehnat s tim vylepšením. Třeba někteří po delší 

době ve stáří, když to přeženou, tak to vypadá strašně.

A: Myslíš si, že vzhled nějak souvisí s osobností člověka, s jeho vlastnostma? O 

tom jsme se taky trošku bavili.

B: Tak z menší části ano, dá se zjistit, jestli je čistotnej, pečlivej a tak dále, nebo 

jestli je to hajdalák a tak, že o sebe moc nedbá.

A: Myslíš si, že o sebe více pečujou holky nebo kluci?

B: Asi ty holky.

A: Myslíš si, že mají k tomu jiný důvody?

B: Spíš stejný důvdy, to bylo to, že ve společnosti chtěj vypadat dobře a zaujmout 

třeba nekoho.

A:Opačnýho pohlaví...

B: No..

A: Co si myslíš o tom když kluci až jako moc pečujou o svůj vzhled, nebo víc?

B: No tak moc už není moc v pořádku, že to nebude asi typ jako já a tak už hůř se 

mi s nim komunikuje a nebo taky to může bejt, že může bejt na jiný pohlaví, že 

může bejt homosexuál.

A: A to, že si myslíš, že není gay, ale hůř se ti s ním komunikuje, tak to di myslíš 



proč, nebo jak se chová?

B: No, že už s ním nedokážu navázat jakoby kontakt. U kategorie jako my to 

nikdo nepřehání. Což vychází i z toho, že máme stejný zájmy a podle mě on by 

měl asi jiný zájmy a už by s náma a už by asi nekomunikoval.

A: Myslíš si, že je stejně důležitý, aby o svůj vzhled pečovali kluk i holka?

B: Jo

A: Nemyslíš, že jsou v tom nějaký rozdíly?

B: Ne.

A: Budem tě porovnávat s V.. Považuješ ho za člověka, kterej pečuje o svůj 

vzhled?

B: Jo.

A: A třeba kdyby ses měl porovnat i s nim?

B: Trochu více o sebe pečuje než já.

A: A včem?

B: Docela řeší účes a taky se oblíká jinak.

A: A líbí se ti to?

B:Jo.

A: No dobře, takto je asi tak všechno, děkuju.



ROZHOVOR S VĚROU

A: Jak důležité podle tebe je, jak lidé vypadají?

B: No moc ne, když jsou pak ve vnitř v pohodě, ale asi ja to dost důležitý pro 

spostu lidí. První pohled.

A: Na první dojem myslíš že je to důležitý?

A: Takže myslíš, že ostatní lidi na to víc daj?

B: Myslim, že spoustu lidí zajímá vzhled nejdřív a pak...

A: A pak až to jakej ten člověk doopravdy je a tebe taky...

B: Já spíš ne, já spíš dávam na to, jak ten člověk se chová uvnitř a ať má na sobě 

cokoliv tak prostě může bej i blbec.

A: Co si myslíš o holkách který o sebe nepečujou?

B: Myslim si že, asi to maj buď hozený jinak, nebo jsou trošku v něčem 

opožděnější, ale myslim si, že když holka přijde do školy v teplácích, tak jako jí 

docela i obdivuju.

A: Jako v jakym smyslu jí obdivuješ?

B: Jako, že má na to. Taky by se mi líbilo jít do školy v teplácích, ale nemam na 

to, bojim se, že by se mi lidi vysmáli, nebo tak.

A: Takže ti přijde i dobrý...

B: Jó, že může bejt v pohodě, může bejt uvolněná.

A: Co třeba kluci, který o sebe nepečujou?

B: Tak já si o klucích myslim, že to maj trošku hozený jinak, že o ni, ve třídě 

máme sposta takovejch opožděnejch kluků, tak maj to prostě hozený o rok jinak, 

tak...

A: Opožděnejch, jakože měli odklad?

B: No ne, oni jsou prostě mě příde vnitřně mladší, než holky, tak o sebe začínaj 

pečovat pozdějš.

A: Co si myslíš o klukách, který o sebe pečujou, ne hodně, ale tak nějak normálně.

B: Že to je supr, že to je hezký, když bysme s nim pak chodily, že si ho můžem 

obejmot a nemusíme se bát, že bysme byli opatlaný, nebo, že by smrděl no, tak je 

to samozřejmě dobrý, žejo.

A: A o holkách, který tak nějak normálně o sebe pečujou?

B: No tak prostě nebojíme se s nima někam jít, protože víme, že prostě voní, to je 

blbý takhle říct.

A: A takže s holkou, která o sebe nepečuje by ses bála někam jít?



B: To ne, ale věřim tomu, že spousta lidí by na ní asi divně koukalo. A bylo by mi 

jí i za ní takový trapně nebo spíš líto, nevim, vím, že sposta lidí na to kouká.

A: Zdá se ti, že se o svůj vzhled staráš víc, míň, nebo tak stejně, jako tvoje 

vrstevnice?

B: Já moc vrstevnic tady ve třídě nemám, ale jinak si myslím, že stejně, pokud 

jako někoho potkám, tak stejně.

A: Kolik času tak denně věnuješ péči o zevnějšek, o vzhled?

B: Tak to zase dost, já se ráno hoďku připravuju, jenom vzhled a večer určitě taky 

hoďku, možná i dýl, takže třeba tak tři hoďky, když to beru i jako mezi dnem.

A:A co teda používáš, jaký věci používáš k tý péči?

B: K péči používám čistící vodu, používám různý krémy, odličovací vodu a 

používám i masku na obličej, ale to jen někdy, když je čas.

A: A co třeba na vlasy, ne tělo, nebo tak?

B:Vlasy řešim, já si je někdy žehlim, tak si používam nějaký přípravky na to, aby 

se mi neponičily, používám olej na vlasy a šampony s kondicionerem.

A: A na tělo třeba?

B: Na tělo normálně tělový mlíko a pak krém.

A: A i nějaký žehličky, kulmy, používáš na vlasy?

B:No, žehličku někdy?

A: A dekorativní kosmetiku, já nevim make upy, řasenky, stíny, podobný věci..

B: Jo, používám taky, používám lehce make up a řasenku.

A: Co móda, co oblečení?

B: Móda teda, ze srdce miluju, tak o ní se fakt zajímám. Čtu různý časopisy, 

koukám na články a hlavně mě baví se oblíkat jinak, než ostatní, nebaví mě něco 

prostýho, mám ráda zkoušet nový věci, ať se na mě koukaj sice jak chtěl, ale mě 

se prostě líbí klobouk k něčemu.

A: Jak často třeba nakupuješ, nebo nakupuješ sama oblečení?

B: Nakupuju, tak na menší nákupy si zajdu i jednou tejdně, ale tak větší nákupy, 

nebo s mámou, tak to řešim tak jednou měsíčně. Jezdím někam i dál

A: Co se týká oblečení teda.

A: Jaký máš k tomu, že o sebe pečuješ důvody?

B: Tak asi abych se líbila

A: A komu?

B: No tak klukům, ale asi i holkám, aby si řekli, že, jako vzor to nemyslim, ale 

abych se zalíbila. Příde mi, že sposta lidí maj nejdřív vzhled. Že to znam, že 



spoustu kamarádek vyřazujou hrozně brzo jenom kvůli tomu, jak vypadaj. Ale 

vůbec se nezajímaj o to, jaký jsou uvnitř. A to mi příde škoda.

A: A ještě nějakej důvod k tomu by byl?

B: K tomu, že o sebe pečuju?

A: Hm.

B: Asi abych nezaostudila moje kamarádky, je mi blbý jít s někym a přitom 

vypadat ošklivě s nima.

A: Je pro tebe důležitý, jak ostatní hodnotí tvůj vzhled?

B: Asi ani ne, protože já se oblíkám někdy dost extravagantně, a spousta lidí to 

jako neuznává, takže  zrovna tohle moc neřešim, spostakrát jdu nenamalovaná do 

školy, takže je mi upřímně to jak se o mě bavěj lidi doela jedno.

A: Hodnotíš teda ty ostatní lidi podle toho jak vypadají, my už jsme se o tom 

trošku bavily?

B: Asi hodnotim, je fakt, že kdybych potkala nějakou holku, co bude fakt dobře 

oblečená a bude hezká, tak si řeknu, ta je fakt hezká, s tou bych se třeba chtěla 

zapovídat a promluvit si s ní o něčem. A kdybych viděla holku, jakože bych si jí 

asi pak nevšimla, kdyby nebyla tak oblečená, že by mě to nezaujalo.

A: Co tě ovlivňuje v tom, jak o sebe pečuješ? My už jsme se o tom taky bavily.

B: No tak asi kamarádky, rodina a hlavně místa, který navštěvuju. To si nemůžu 

dovolit vypadat špatně, musim bejt tak nějak furt nafintěná, to si nemůžu dovolit 

bejt nějak ošklivá, mít nevoholený nohy nebo tak.

A: Co třeba média, jako internet, televize, rádia, časáky, to si vlastně říkala, že jo.

B: Jo no, tak já na to koukám hodně a myslim si že třeba spoustakrát když do 

někoho šijou, nebo jak si udělali účes nebo tak, tak mi příde, co je jim do toho. Mě

se líbí změny, takže ať se jako rozhodne kdo jakkoliv, tak jsem jako pro to.

A: No a tebe to teda ovlivňuje, takže se tim inspiruješ?

B: No inspiruju se hodně no. Seriálma a tak.

A: Seriálama. Takže televize ano, internet taky, to si řikala, že si vyhledáváš 

přímo..

B: No koukam na různý články, koukám na blogya tak.

A: A časopisy?

B: Časopisy pár. Jako já si je nekupuju, ale mamka někdy když přinese, tak se 

taky do toho podívám.

A: Co reklama, ta tě nějak ovlivňuje?

B: Reklama ani ne, mě přijde, že to spostakrát těm holkám vůbec nesedne ty 



hadry, že to prostě na ně navlečou a nevim, reklamy mě moc jako nezaujímaj.

A: A třeba když si něco kupuješ, nějakej přípravek na tělo, nebo na cokoliv, nebo 

nějaký oblečení, tak to nemlže být ovlivněný tim, nebo...

B: Ani ne, protože já vim, jak to jakoby chodí a vim, že když ukazujou nějakou 

řasenku s tim, jakej má supr objem a taktak vim, že tam prostě jsou umělý řasy a 

že to prostě, já si radši koupim, to co vim, že mi sedne.

A: Ovlivňují tě v péči o zevnějšek i nějaký lidi z tvýho okolí?

B: Určitě moje nejlepší kamarádka, moje sestra, hodně a kamarádky, který jakoby 

mam v modelingu, tak taky jakoby vim, že mi spostakrát řeknou co mám používat

a tak.

A: Takže ty děláš modeling?

B: Hm.

A: Byla bys ochotná třeba držet nějakou dietu, kvůli svýmu vzhledu vyloženě?

B: Asi kdybych, asi nekvůli někomu, ale kvůli sobě asi jo, protože já jim hodně, 

ale asi vim, že když přídu do puberty, tak s tim hodlam začít něco dělat, já chodim

hodně běhat, takže, určitě jakoby bych byla schopná držet i dietu, ikdyž mi to 

příde hloupý.

A: A proč ti to příde hloupý?

B: Protože nemám ráda, když mi holka řekne, že si dojde k obědu jenom na salát 

kvůli tomu, že tenhle den má třeba focení, já to nemám ráda, jako chápu, že třeba 

si držej dietu, ale na oběd mi příjde, že by si měla dát něco normálního a ne jenom

každýmu říkat, že drží dietu a že si dá jen semínka místo toho když vám nabízej 

sušenku.

A: A co třeba zdravá strava?

B: Jo to já se docela držim zdravotního směru, ale spoustakrát i vybočim, jako že 

taky si dám něco přes čáru, že si dám zmrzlinu s jahodama, to mám ráda.

A:Co cvičení, cvičila bys kvůli vzhledu?

B: Jo, to cvičim hodně, hlavně kvůli celulitidě a tak, protože se bojim, že do toho 

tak nějak spadnu, tak chodim běhat hodně.

A: Jak často třeba?

B: většinou skoro každej den, ale někdy teda...

A: Každej den většinou na jak dlouho třeba?

B: Hodina.

A: Co si myslíš o estetický chirurgii? Jako o plastickejch operacích?

B: No přijde mi to zbytečný,  chápu to u holek, který si potřebujou zvednout 



sebevědomí, ale přijde mi, že tam choděj holky, který to naprosto nepotřebujou. A 

příde mi to hloupý, navíc to riziko, že tam něco spletou, nebo tak, že vám tam daj 

něco, co tam vůbec nepatří, může tam bejt sposta i zdravotních problémů.

A: Ty sama bys do toho někdy šla?

B: Ne, nikdy.

A: Myslíš si, že vzhled nějak vypovídá o osobnosti člověka?

B: Ne vůbec.

A: Že to spolu vůbec nesouvisí.

B: Možná styl oblíkání u některejch lidí, jako jde vidět, že návrhářský školy to 

maj založený jinak, ty lidi se i podle toho oblíkaj, že de vidět, že maj nápaditost, 

nebo tak. Ale zase, kdyby šla holka v teplácích, tak si neřeknu, že je buran nebo 

tak. Prostě řeknu, že jde ve svým no.

A: Myslíš si, že o sebe pečujou víc kluci, nebo holky?

B: No vzhledem k tomu, že já sem v devátym ročníku a jak sem řikala, kluci jsou 

prej o tři roky mladší jakoby, tak si myslim, že holky no.

A: Myslíš si, že kluci a holky maj nějaký jiný důvody, proč o sebe pečujou?

B: Myslim, že ne, myslim, že os ebe pečujou proto, aby se druhejm libili.

A: jako druhýmu pohlaví, nebo všeobecně druhejm lidem?

B: Druhýmu pohlaví no.

A: Co si myslíš o tom, když kluci jako hodně pečujou o svůj vhled?

B: Když to jako přeháněj, jako gely a make up, příde mi, že se to jako vyznačuje 

tak, že jsou to asi gayové, ale to neřikam, že to tak musí bejt. Mam kamaráda, 

kterej vyrůstal mezi holkama a nosí make up aniž by byl gay, takže je to názor 

toho  kluka a jestli má potíže s pletí tak chápu, že chce něco zkusit a zkouší i make

up, ale většinou to jsou gayové.

A: Myslíš si, že je něco přehnanýho, nějaká péče u muže teda?

B: Přijde mi přehnaný když nosej linky a zdůrazňujou prostě to jak jsou krásný. 

Pak se mi ten kluk úplně přímo hnusný protože maj bejt jako přirozený a nemusí 

mít na sobě řasenku a linky a tak.

A: U herců, přímo jako v divadle myslíš, nebo jako v normálním životě?

B: Ve filmu. A v seriálu a tak mi příde, že ty kluky moc zdoběj.

A: Dělala jsem rozhovor s M.  Od tebe ze třídy, považuješ jí za člověka, kterej o 

sebe pečuje?

B: Hodně. Je to moje nejlepší kamarádka a moc dobře vim, jak o sebe pečuje, 

vede si blogy, všechno možný, takže kdybych měla určit někoho, kdo o sebe 



pečuje ještě víc než já, tak je to ona nebo moje sestra.

A: A kdyby ses s ní měla teda porovnat?

B: Tak ona má víc, že si kupuje, má víc prostředků, ale myslim že hodiny, jako čas

spolu trávíme nastejno.

A: Dobře, tak to je asi všechno.


